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SUGESTIONA A NECESSIDADE DE SER REALIZADA A TROCA DE 

LÂMPADAS EXISTENTES NO MUNICIPIO PARA LÂMPADAS DE LED 

EM TODA A CIDADE. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                     A presente Indicação tem por objetivo atender as 

reinvindicações dos moradores do nosso município ante a necessidade de 

ser realizada a troca de lâmpadas existentes para as lâmpadas de LED. 

 

                   É crível  que os moradores deste Município vêm sofrendo 

com a ausência de iluminação pública adequada, causando revolta e 

situação de inconformismo á população. 

 

  Outrossim, é importante mencionar que  essa situação vem 

favorecendo ás ações de vândalos, já que as pessoas ficam vulneráveis a 

assaltos, causando pânico aos moradores desta cidade. 
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  Ademais, não se pode olvidar que as lâmpadas de LED 

proporcionam até 80% de economia de energia em comparação com as 

iluminações tradicionais, bem como requerem o mínimo de manutenção 

devido à vida útil extremamente longa. 

 

           Ademais, é importantíssimo que o Poder Público ofereça 

um serviço de iluminação pública de qualidade, pois, é essencial para a 

qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do patrimônio 

do munícipe. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 

Ver. Nathane Vilela Silva        

 


